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Vedr. Københavns Klimatilpasningsplan. 

Vanløse Lokaludvalg har med stor interesse læst Københavns 
Klimatilpasningsplan og noterer os med tilfredshed, at kommunen vil 
gøre en væsentlig indsats for at reducere konsekvenserne af den 
menneskeskabte globale opvarmning. 
 
Vanløse Lokaludvalg er i særlig grad interesseret i den del af 
klimatilpasningsplanen, som omhandler sikring mod mere intense 
regnhændelser. Det skyldes, dels at disse hændelser kan betyde 
konkrete oversvømmelser i Vanløse, dels at Vanløse med sine mange 
grønne områder og villakvarterer kan være med til at aflaste 
kloaksystemet via lokal afledning af regnvand (LAR) og derved 
reducere risikoen for oversvømmelser. 
 
Vanløse Lokaludvalg overtager 1. juli miljøarbejdet i Vanløse fra 
Miljøpunkt Vanløse, der virksomhedsoverdrages til lokaludvalget. 
Miljøpunkt Vanløse har arbejdet aktivt med LAR, og da Vanløse 
Lokaludvalg ligeledes kan se fordelene ved LAR, er det oplagt at 
fortsætte og måske intensivere arbejdet med LAR i regi af Vanløse 
Lokaludvalg. 
 
Vanløse Lokaludvalgs arbejde med LAR kunne omhandle muligheden 
for at genbruge regnvand til toiletskyl og maskinvask i boligen eller til 
havevanding og bilvask uden for boligen. Selv de dele af regnvandet, 
der ikke kan nyttiggøres lokalt, kan via nedsivning eller ”grønne tage” 
alligevel håndteres lokalt. I bilag 1 er beskrevet yderligere input til 
klimatilpasningsplanen specifikt vedrørende grønne tage. 
 
Det kræver imidlertid en væsentlig informationsindsats at få borgerne 
til at engagere sig i LAR. Denne informationsindsats vil Vanløse 
Lokaludvalg gerne løfte i samarbejde med kommunen. Lokaludvalget 
vil som et skridt til efteråret afholde et borgermøde om LAR i 
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samarbejde med Grundejersammenslutningen og boligforeninger i 
Vanløse.  
 
Lokaludvalget har gennemført en undersøgelse vedr. kendskabet til 
LAR i Vanløse Bydel. Der er indtil nu indkommet svar fra fire 
boligorganisationer, og disse er vedlagt som bilag 2. I bilag 1 er 
konkrete anbefalinger til tiltag, der efter lokaludvalgets overbevisning 
vil kunne gøre det enklere for borgere at komme i gang med LAR-
tiltag beskrevet. 
 
Lokaludvalget ser frem til at samarbejde med forvaltningen om de 
lokale klimaudfordringer, og håndteringen af disse. 
 
 
 

 
På vegne af Vanløse Lokaludvalg 

 
Bent Christensen, Formand 

 


